COMUNICAÇÃO INTERNA 78/2006
1ª e 2ª quinzenas de Julho/2006

Assembléia Geral aprova proposta do Governo do Estado
Os médicos que atuam na rede estadual de Saúde de Santa Catarina decidiram, em
Assembléia Geral realizada no dia 19, em Florianópolis, acatar a proposta do
COSEMESC (Conselho Superior das Entidades Médicas do Estado de Santa Catarina),
favorável aos termos do documento enviado pelo Governo do Estado, o qual diz: "com
relação à gratificação de atividades médicas em unidades de Emergência (Pronto
Socorro) e Unidades de Terapia Intensiva (UTI), (...) concederá o valor correspondente a
50% do nível 13, referência A (Anexo III) da Lei Complementar 323/2006, aos médicos
com efetivo serviço prestado nas áreas críticas acima, e concomitantemente façam no
mínimo 80 horas/mês nas respectivas áreas críticas".
Com a aceitação dessa proposta do Governo, resta apenas uma reivindicação da
categoria, referente ao PCV (Plano de Carreira e Vencimentos), a ser negociada: o
reajuste de 200% do piso de R$ 1.200,00 aprovado pela Assembléia Legislativa, no mês
de fevereiro, a fim de chegar ao valor do Piso Salarial defendido pela FENAM (Federação
Nacional dos Médicos), que é R$ 3.353,33.
A discussão dessa questão já tem data marcada: será no dia 16 de agosto, em reunião
da Comissão de Negociação, formada por representantes do Governo e do COSEMESC.
Estará representando o Conselho Superior das Entidades Médicas o Dr. Cyro Soncini.
Na Assembléia, Dr. Cyro fez uma avaliação da paralisação nos dias 27 e 28 de junho.
Segundo ele, o movimento foi um sucesso e chegou a atingir um maior número de
médicos que o anterior, realizado nos dias 09 e 10 de maio. Desta vez, a paralisação
atingiu 95% da categoria.
Ao encerrar o evento, o novo Presidente do SIMESC, Dr. João Pedro Carreirão Neto,
lembrou que agora, mais do que nunca, é necessária a mobilização da categoria, a fim de
conquistar o mais importante item da pauta de reivindicações, que é o Piso Salarial
Nacional defendido pela FENAM e pelos Sindicatos Médicos de todo o País.

Posse no SIMESC
A solenidade de posse dos eleitos - Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Diretorias
Regionais do SIMESC - será realizada no dia 11 de agosto, às 21 horas, no Auditório
Central da ACM (Associação Catarinense de Medicina).
Os médicos filiados estarão recebendo seu convite através do correio. O Sindicato solicita
que seja confirmada a presença pelos fones (48) 3223-1030 e 3223-1060, ou através do
e-mail do Sindicato - simesc@simesc.org.br.
A Associação Catarinense de Medicina tem sede à Rodovia SC 401, Km 04, nº 3854, no
Bairro Saco Grande, em Florianópolis.

1 - Reunião Sindical em Joaçaba - O SIMESC reuniu-se com os médicos da região de
Joaçaba no dia 07, quando foi discutido o TAC - Termo de Ajustamento de Conduta
proposto pelo Ministério Público Estadual aos gestores da Saúde, com relação ao
cumprimento do horário dos médicos. Na oportunidade, o então Presidente do Sindicato,
Dr. Cyro Soncini fez um histórico da situação na rede estadual de Saúde e nos
municípios. Citou, inclusive, alguns que já assinaram o TAC. Ele afirmou que “mesmo
tendo assinado o documento sem conversa prévia com os médicos, nada impede que se
converse agora”.
Na reunião, que contou com a participação de Prefeitos e Secretários da Saúde de vários
municípios da região, além dos próprios médicos, Dr. Paulo Albuquerque, Presidente
Regional do SIMESC, propôs formar uma comissão de entidades médicas e gestores da
Saúde, a fim de negociar com o promotor. O Secretário da Saúde de Joaçaba (que ainda
não assinou o TAC), Marcos Weiss, por sua vez, sugeriu que antes de conversar com o
promotor, fosse feito um levantamento das peculiaridades de cada município.
Representaram o SIMESC na reunião, além do Dr. Cyro Soncini, os Drs. César Ferraresi
e Leopoldo Back. Também estava presente o Presidente eleito da Diretoria Regional de
Joaçaba, Dr. Hotone Dallacosta.
2 - Falecimento - O Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina lamenta a perda
irreparável do colega Walter Vicente Bassanezi Filho, que faleceu na madrugada do dia
25, em Florianópolis. Ele tinha 47 anos e era Otorrinolaringologista. Dr. Walter Bassanezi
atuou no Conselho Fiscal do Sindicato nas duas últimas gestões.
3 - Sindicato Presente - Diretores do SIMESC participaram do 1º Festival da Tainha
promovido pela ACM (Associação Catarinense de Medicina), que ocorreu no dia 29, em
Florianópolis. O evento, coordenado pelos Drs. Jorge Abi Saab Neto e Luiz Arthur da Luz,
contou com a participação de cerca de 500 pessoas, entre médicos e familiares, além de
representantes de entidades médicas do Estado. Na oportunidade, o Presidente da ACM,
Dr. Genoir Simoni, agradeceu a presença de todos e ressaltou a importância da parceria
entre a Associação e o Sindicato na luta da categoria.

Repasse Financeiro às Regionais
O Sindicato dos Médicos encaminhou, neste mês, o repasse financeiro as suas Diretorias
Regionais. Foram repassados, ao todo, R$ 54.527,08,00. Cada Regional recebe 30% do
valor arrecadado dos médicos pagantes de cada região. Dessa forma, quanto mais
médicos filiados e em dia com a Tesouraria do Sindicato, mais a Regional recebe.
O repasse financeiro é efetuado semestralmente, sempre nos meses de janeiro e julho, e
todas as 21 Diretorias Regionais do SIMESC recebem a cota a que têm direito.

